DAN Iosif (14 octombrie 1950, Bucureşti – 5 decembrie 2007, Novosibirsk) –
electronist; în iunie 1990 era unul din liderii F.S.N.; în această calitate a participat la şedinţa
din 11 iunie, în care s-a decis eliberarea Pieţei Universităţii şi s-au împărţit sarcinile.
D.I. a urmat cursurile liceelor „I.L. Caragiale” şi „George Călinescu” din Bucureşti,
după care, între 1967 şi 1969, a făcut Şcoala de maiştri militari din Sibiu1. Dintre toţi cei
implicaţi în evenimentele din iunie 1990, el a avut cea mai modestă „carieră” înainte de 1989:
a lucrat ca tehnician electronist, la Întreprinderea de calculatoare electronice, din cadrul
Centralei industriale de electronică şi tehnică de calcul Bucureşti, ca muncitor în cooperaţie la
U.J.C.O.O.P. Bucureşti şi la ferma piscicolă a I.C.A.B. (Întreprinderea de Canalizare şi Apă Bucureşti) de la Domneşti2. Totuşi, era într-o oarecare măsură cunoscut, ca participant activ
la operaţiunile de salvare ce au urmat cutremurului din martie 1977, fiind amintit în acest
sens în cartea despre acele evenimente coordonată de Aristide Buhoiu şi apărută în mai
acelaşi an, „Secunde tragice, zile eroice”3. De asemenea, era un obişnuit al centrului capitalei,
acolo unde desfăşura diverse activităţi lucrative tolerate4.
A fost unul dintre cele mai vizibile personaje ale Revoluţiei5, intrând în acest fel în
cercul de putere creat în acele zile. La 22 decembrie, a fost numit telefonic de către Dumitru
Mazilu şef peste sediul Comitetului Central6 şi cooptat în prima formulă a Consiliului
Frontului Salvării Naţionale7. Începând cu acest moment, deşi formal nu a ocupat poziţii
foarte importante în structurile F.S.N., a devenit unul dintre apropiaţii lui Ion Iliescu şi unul
dintre liderii Frontului. În prima jumătate a anului 1990 a fost o prezenţă obişnuită şi foarte
vizibilă la mitingurile electorale ale F.S.N.8 De altfel, a fost membru C.P.U.N. (13 februarie –
9 iunie 1990)9 din partea F.S.N.
La alegerile din mai 1990 a fost ales senator în circumscripţia nr. 19 Giurgiu pe
listele F.S.N., deţinând şi funcţia de secretar al Senatului pe toată perioada mandatului 10. În
1991 apropierea de Ion Iliescu devine formală prin alegerea ca membru în Biroul Executiv al
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F.S.N. (21 martie 1991 – 27 martie 1992) şi numirea în funcţia de consilier pentru relaţii cu
publicul la Preşedinţie (până în 1996). Mai mult, din 1996 şi până în anul 2000 a fost şeful de
cabinet al lui Ion Iliescu la Senat, iar în ultimul mandat al acestuia a făcut parte din
Administraţia Prezidenţială, consilier de stat pentru problemele revoluţionarilor. A mai
deţinut funcţia de preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Box (11 februarie 1994 –
august 1995) şi pe cea de co-preşedinte al Blocului Naţional al Revoluţionarilor (din 24
octombrie 2003)11.
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